
  سيستان و بلوچستان: معاون مديركل و مدير دامپزشكي چابهار 
گفت: واحد فرآوري و بسته بندي مواد پروتئيني در اين شهرستان افتتاح 
و به بهره برداري رسيد. اوليا ميرالشاري با اشاره به اينكه واحد فرآوري و 
بسته بندي مواد پروتئيني گوشت قرمز ش��ركت »يخ افزا« در زميني به 
مس��احت 3 هزار و ۴۹۶ مترمربع با اعتباري افزون ب��ر ۲۴ ميليارد ريال 
ساخته شده است، اضافه كرد: ظرفيت ساالنه اين واحد فرآوري ۲ هزار تن 

گوشت با اشتغالزايي مستقيم 3۰ نفر و غيرمستقيم پنج نفر است. 
  همدان: سرپرست گمرك مالير از صادرات ۱۵ ميليون و ۶۷۰ هزار 
دالري كاال به ۲۵ كشور جهان خبر داد كه در نيمه نخست امسال انجام 
شده است. ناصر تركاشوند اضافه كرد: در مدت ياد شده بيش از ۲۰ نوع 
كاال به وزن خالص ۱۵ هزار و ۲۰۰ تُن به كش��ورهاي مقصد صادر شد. 
وي ارزش ريالي كاالهاي صادراتي را بي��ش از يك هزار و ۶۵۰ ميليارد 
ريال عنوان كرد و افزود: ارزش ريالي كاالهاي صادر شده از گمرك مالير 
به كشورهاي مقصد صادراتي نسبت به ۶ ماهه سال گذشته 3۴ درصد 

رشد داشته است. 
  اردبيل: مديركل بنياد مس��كن انقالب اسالمي استان اردبيل گفت: 
تاكنون بيش از ۵۵ هزار واحد از ۱۰۰ هزار واحد مسكن كم دوام روستايي 
اين استان در مناطق مختلف مقاوم سازي شده است. فرهاد سبحاني افزود: 
در ۴۲  درصد از روستاهاي استان نيز طرح هادي اجرا شده و براي ۱۰۰ هزار 

واحد مسكن روستايي سند مالكيت صادر شده است. 
  آذربايجان غربي: مدير جهاد كش��اورزي سردش��ت گفت: امسال 
بيش از ۲۷ هزار تن انگور س��ياه از تاكستان هاي اين شهرستان برداشت 
و روانه بازار مصرف مي ش��ود. صالح الدين حق گوي با اشاره به اينكه اين 
ميزان انگور از سطح ۴ هزار و ۹۲۸ هكتار تاكستان اين شهرستان برداشت 
خواهد شد، اضافه كرد: سردشت يكي از قطب هاي مهم توليد انگور سياه در 
آذربايجان غربي است و با توجه به شرايط خاص آب و هوايي اين شهرستان 
و استفاده نكردن باغداران از كود و سم براي پرورش انگور سياه، محصول 

توليدي در اين شهرستان به طور كامل ارگانيك و طبيعي است. 
  خراسان شمالي: مدير امور شيالت سازمان جهادكشاورزي خراسان 
شمالي گفت: در نيمه نخست امسال توليد ماهي در استخرهاي پرورش 
ماهي شهرستان شيروان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد 
داشته است. محمدعلي مصباحي با اشاره به اينكه امسال ۲۷۰ تن ماهي در 
اين شهرستان توليد شد كه اين ميزان در مدت مشابه پارسال، ۲۴۰ تن بوده 
است، اضافه كرد: بارندگي هاي مناسب سال جاري و افزايش منابع آبي از 
جمله داليل افزايش توليد ماهي اين شهرستان است و با توجه به اين شرايط 

مطلوب برخي هم در پي توسعه مزارع پرورش ماهي خود هستند.

با اجراي طرح هاي     يزد
تحويل حجمي آب 
و خاموشي چاه هاي كشاورزي، به وسيله شركت 
آب منطقه اي يزد، سرعت افت آب هاي زيرزميني 
در دشت ها و آبخوان هاي اين استان كاهش يافت. 
محمدمهدي جوادي��ان زاده مديرعامل ش��ركت 
آب منطقه اي يزد با اش��اره به اج��راي طرح هاي 
جديد براي جلوگيري از كاهش افت شديد آب هاي 
زيرزميني در اين استان گفت: از چندماه قبل طرح 
تحويل حجمي آب چاه هاي كش��اورزي براي ۱۰ 
دشت استان در دستور كار شركت آب منطقه اي 
يزد قرار گرفته است.  وي افزود: براي ساير دشت ها 
نيز اجراي طرح خاموشي ۶۰ روزه اي در نظر گرفته 
شده است، چرا كه برداش��ت بي رويه از منابع آب 
زيرزميني منجر به افت شديد آب هاي زيرزميني 
در آبخوان  هاي كشور شده و در اين ميان يزد جزو 
۱۰ استان داراي بيشترين كسري مخزن به شمار 
مي رود.  مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد با بيان 

اينكه بخش كشاورزي با مصرف بيش از ۸3 درصد 
از منابع آبي استان يزد عمده ترين مصرف كننده آب 
استان محسوب مي شود، تصريح كرد: در اين راستا 
نظارت و كنترل حجم برداشت در اين بخش كمك 

چشمگيري به احيا و تعادل بخشي منابع آبي استان 
خواهد كرد.  مهدي برزگري كارشناس حفاظت و 
بهره برداري منابع آب شركت آب منطقه اي يزد نيز 
گفت: »تعيين تكليف چاه هاي غيرمجاز«، »نصب 

كنتورهاي هوشمند«، »اصالح و تعديل پروانه هاي 
بهره برداري چاه هاي كشاورزي«، »ايجاد تشكل هاي 
آب بران ابركوه و به��ادران« و »تقويت اكيپ هاي 
گشت و بازرسي«  از جمله اقدامات كليدي استان در 
راستاي اجراي اين طرح ملي تاكنون بوده است.  وي 
عدم كنترل اضافه برداشت در چاه هاي كشاورزي، 
نبودن الگوي كش��ت مناس��ب و همچنين وجود 
س��امانه هاي آبياري س��نتي با هدر رفت زياد آب 
را از جمله معضالت اس��تان عنوان ك��رد و افزود: 
رفع اين معضل نيازمند آموزش، فرهنگ س��ازي 
و تعامل بيش  از پيش س��ازمان جهاد كش��اورزي 
استان است.  اين كارشناس حوزه منابع آب اجراي 
طرح تحويل حجم��ي آب را الزام��ي قانوني براي 
همه دشت هاي استان دانس��ت و ادامه داد: نصب 
كنتورهاي هوش��مند مهم ترين اقدام در راستاي 
اجراي طرح تحول حجمي آب اس��ت تا از طريق 
آن بتوان برنامه خاموشي چاه هاي كشاورزي را در 

دشت ها اجرايي كرد. 

جلوگيري از افت آب هاي زيرزميني در يزد
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تعمير سازه هاي آبخيزداري در استان مركزي 
مرمت س�ازه هاي آبخيزداري آسيب      مركزي
ديده از س�يالب س�ال جاري استان 
مركزي در حال انجام اس�ت، به طوري كه تاكنون ۱۵ پروژه ترميم 

آنها تكميل شده است. 
عبدالحسين محمدي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مركزي 
با اشاره به انجام تعمير س��ازه هاي آبخيزداري در استان مركزي گفت: 
سيالب اوايل سال جاري در استان مركزي به بيش از ۶۰ سازه آبخيز در 
نقاط مختلف اين استان آسيب و خسارت وارد كرد.  وي افزود: هم اكنون 
بيش از ۱۵ پروژه مرمت سازه هاي مذكور به پايان رسيده و مابقي نيز به 
منظور پيشگيري از خطرات و خسارات احتمالي در بارش ها در دستور 
كار است.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مركزي خاطر نشان 
كرد: پروژه هاي آبخيزداري سال جاري در استان مركزي بيش از 3۰ هزار 
هكتار از عرصه هاي طبيعي اين استان را تحت پوشش خود قرار مي دهد 
و با اجراي اين پروژه ها بيش از ۱۰ ميليون مترمكعب روان آب  كنترل 
خواهد شد.  محمدي تصريح كرد: سال گذشته ۲۶ پروژه آبخيزداري در 
يازده شهرستان استان مركزي اجرا شد كه نقش مهمي در كنترل روان 
آب  ناشي از بارش هاي سيالب ابتداي سال جاري داشت و عالوه بر آن، 

حجم زيادي آب نيز در سازه هاي آبخيز استان ذخيره شد. 

 بنياد بركت
 2800 شغل در نهبندان ايجاد مي كند

ق�رارداد ايجاد 2800 ش�غل در شهرس�تان نهبندان مي�ان بنياد 
برك�ِت س�تاد اجرايي فرم�ان حض�رت ام�ام)ره( و اس�تانداري 
خراسان جنوبي، با حضور معاون اول رئيس جمهور به امضا رسيد. 
روز گذش��ته ق��راردادي در چهارچوب تفاهمنامه  كلي س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( و استانداري خراسان جنوبي براي توانمندسازي 
اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم استان، در حضور اسحاق جهانگيري 
معاون اول رئيس جمهور و به منظور ايجاد يك هزار طرح اش��تغالزايي 
اجتماع محور به امضاي محمدصادق معتمديان استاندار خراسان جنوبي 
و نعمت اهلل رضايي معاون برنامه ريزي و توسعه  منابع بنياد بركت رسيد. 
معاون برنامه ريزي و توس��عه  منابع بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( در اين باره توضيح داد: پيرو س��فر دكترمحمد مخبر 
رئيس ستاد اجرايي به استان خراسان جنوبي، ستاد تعهد كرده بود كه از 
طريق بنياد بركت يك هزار طرح اشتغالزايي را در نهبندان به عنوان يكي 
از شهرستان هاي محروم و كم  برخوردار استان ايجاد كند كه با امضاي 

اين قرارداد، عمليات اجرايي آن به شكل رسمي آغاز شد. 
رضايي راه اندازي اين تعداد طرح اشتغالزايي را منجر به ايجاد ۲۸۰۰ 
شغل ذكر كرد و بيان داشت: يك هزار طرح اشتغالزايي مذكور در قالب 
الگوها و مدل هاي اقتصادي اجتماع محور »س��حاب« )سرمايه گذاري 
حمايتي اش��تغالزايي بركت( و »آس��مان« )آيين نامه  سرمايه گذاري 
مردمي و اش��تغال ني��روي انس��اني( عملياتي مي ش��ود و حجم كل 

سرمايه گذاري مورد نياز بالغ بر ۸۰۰ ميليارد ريال خواهد بود. 
وي خاطرنشان كرد: همزمان با سفر رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( به استان خراس��ان جنوبي، عمليات اجرايي ايجاد طرح هاي 
اشتغالزايي آغاز شده اس��ت و پيش بيني مي شود كه تمامي طرح ها تا 
سال ۱۴۰۰ به بهره برداري كامل برس��د.  معاون برنامه ريزي و توسعه  
منابع بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( ادامه داد: اين 
طرح هاي اشتغالزايي با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاي شهرستان 
نهبندان و در رسته هاي شغلي اي چون زنجيره  پرورش شتر، پرورش 

دام سبك و صنايع دستي ايجاد مي شود. 
رضايي درباره حضور بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
در نمايشگاه ششمين همايش ملي روز روستا و عشاير نيز گفت: بنياد 
بركت در اين نمايشگاه بخش��ي از عملكردها و دستاوردهاي خود را از 

آغاز تأسيس تاكنون به نمايش گذاشت. 
وي با اشاره به حضور معاون اول رئيس جمهور در غرفه  بنياد بركت در 
نمايشگاه ششمين همايش ملي روز روس��تا و عشاير اظهار كرد: آقاي 
جهانگيري ضمن استماع گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي بنياد بركت، 
در مورد بيمه بودن نيروهاي شاغل در طرح هاي اقتصادي بنياد سؤال 
كردند كه براي ايشان توضيح داديم كه اين امكان در قالب قراردادي كه 

با بيمه  روستاييان و عشاير منعقده شده، فراهم است. 
معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( در خص��وص فعاليت هاي اين بنياد از بدو تأس��يس 
تاكنون گفت: در اين مدت بيش از ۹۰ هزار ميليارد ريال توسط بنياد 
بركت در كشور سرمايه گذاري شده اس��ت كه از اين ميزان، ۲۰ هزار 
ميليارد ري��ال صرف حوزه ه��اي عمراني و زيربنايي ش��ده و ۷۰ هزار 
ميليارد ريال نيز به توانمندسازي اقتصادي و اشتغالزايي در روستاها و 
مناطق محروم اختصاص يافته است.  رضايي تصريح كرد: بنياد بركت 
تا به امروز ۱۴۰۰ مدرسه، ۲۰۸ خانه  بهداشت، ۱۵۰۰ مسجد و مركز 
فرهنگي، ۲۶ هزار مسكن محرومان و ۸۰۰ پروژه  عمراني از جمله راه  و 
پل سازي، احداث راه هاي روستايي و آب رساني را در مناطق محروم و 

كم تر توسعه  يافته اجرا و به پايان رسانده است. 
وي افزود: بني��اد بركت همچنين تاكن��ون در ۱۷ ه��زار و ۴۰۰ طرح 
توانمندسازي اقتصادي سرمايه گذاري كرده است كه ۱۴ هزار و ۲۰۰ 
طرح در قالب مدل اشتغالزايي اجتماع محور و به منظور تأمين معيشت 
و ايجاد اشتغال پايدار با حداقل هزينه ها بوده است.  معاون برنامه ريزي 
و توس��عه منابع بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام)ره( 
خاطرنشان كرد: اين بنياد از زمان تأسيس تاكنون، در مجموع بيش از 
3۰۰ هزار شغل در مناطق محروم و كم تر توسعه يافته ايجاد كرده است. 

 تونل اربعين در مسير اسالم آباد– ايالم 
بازگشايي شد

راهپيمايي بزرگ اربعين با حضور ميليون ها نفر از عاش�قان اهل بيت 
پيامبر )ص( از سراسر جهان با شعار »حب الحسين )ع( يجمعنا« و قرائت 
زيارت اربعين در حال رقم زدن بزرگ ترين همايش جهاني است. زائران 
راه كربال را در پيش گرفته اند و خادمان در ح�ال مهيا كردن نيازهاي 
آنان. روز گذش�ته تونل اربعين در ايالم بازگشايي ش�د و از كرمانشاه 
خبر مي رسد با توجه به خدمات مرز خسروي كه در ساعات خاص ارائه 
مي شود، زائرسراهاي سپاه آماده اند تا روزانه از 5 هزار نفر پذيرايي كنند. 

    
مرزها مملو از زائراني اس��ت ك��ه مي خواهند خود را ب��ه جمع ياران و 
حاضران در راهپيمايي عظيم اربعين برسانند. شمارش معكوس آغاز 
شده و عاشقان حسينی هم اكنون در مسيرهاي منتهي به نجف و كربال 
حال و هواي خاصي دارند.  اما در اين ط��رف مرز يعني در خاك ايران 
۸۰ ميليون نفر سر از پا نمي شناسند و هركس به نوبه خود مي خواهد 
به نحوي در ثواب اين حركت الهي سهيم باشد. از تأمين اقالم مورد نياز 
در موكب ها گرفته تا موكب داري و راه سازي و تأمين آب و برق و ديگر 

مايحتاج مورد نياز. 
تونل اربعين در مس��ير اس��الم آباد- ايوان- ايالم بازگش��ايي ش��د. با 
بازگشايي اين تونل ۱۲ كيلومتر گردنه صعب العبور قالجه حذف و ۱۰ 
كيلومتر از مسير ايالم به مركز كاسته شده است.  تونل اربعين با ۲ هزار 
و ۵۰۰ متر طول دومين تونل بزرگ ترانزيتي كش��ور است كه سر راه 

ارتباطي ايالم و كرمانشاه زير بار ترافيك مي رود. 
از كرمانشاه هم خبر مي رسد زائرس��راهاي سپاه در اين استان توانايي 
خدمات دهي به ۵ هزار نفر را در ط��ول روز دارند.  موضوعي كه معاون 
فرهنگي سپاه حضرت نبي اكرم)ص( كرمانش��اه هم بر آن تأكيد و به 
مهر گفت: »سپاه استان در راستاي خدمات رساني به زائران اباعبداهلل 
الحسين از دو ماه پيش در اين منطقه اقدام به راه اندازي ستاد اربعين با 
كميته هاي آماد و پشتيباني، كميته فرهنگي و بقيه نيروها كرده است. 
اين كميته ها و مجموعه مذكور شبانه روزي در خدمت زائران حسيني 
هستند و با توجه به اينكه زوار اباعبداهلل تا ساعات ۱۶ اجازه تردد از مرز 
را دارند، مجبورند شب را در قصرشيرين سر كنند و از اين امكانات سپاه 

براي پذيرايي و اسكان آنها استفاده مي شود.«
 بهرام ميرزايي به طرح زيارت به نيابت از شهدا نيز اشاره كرد و ادامه داد: 
»اين موضوع در قالب كميته فرهنگي اربعين اجرا شده است و خدمات 
ما نيز تا بازگش��ت زائران اربعين ادامه دارد.« البته استاندار كرمانشاه 
كه براي بازديد از خدمات رساني زائرسراي سيدالشهدا و موكب سپاه 
حضرت نبي اكرم )ص( كه در حوالي مرز خس��روي برپا شده است، به 
اين منطقه رفته بود از پذيرايي شايس��ته زوار توس��ط سپاه كرمانشاه 
تقدير كرد.  هوشنگ بازوند گفت: »كار بزرگي كه سپاه براي اسكان و 
خدمت رساني به زوار در اين منطقه انجام داده را جاي ديگري نديديم.« 
الزم به ذكر است اين موكب روزانه به طور ميانگين ميزبان حدود يك 

هزار زائر است كه اسكان و تغذيه مي شوند. 
در مرز خس��روي هم تردد زائران از ۶ صبح تا ۱۶ ب��ه صورت عادي و 
روان در حال انجام است. سرهنگ محمدرضا آمويي، معاون اجتماعي 
فرمانده انتظامي كرمانشاه، بابيان اينكه مشكالت زيرساختي در مرز 
خسروي وجود ندارد، گفت: »هر چه به اربعين نزديك مي شويم تردد از 
مرز خسروي نيز افزايش مي يابد. تعداد خروجي هاي مرز خسروي بنا 
به تعداد زائران قابل تغيير و افزايش اس��ت تا بتوانيم به زائران خدمات 
بهتري بدهيم.«  در اين مرز 3۰۰ چشمه سرويس بهداشتي، دو سالن 
مجزا و ۲۹ گيت دو نفره تعبيه شده كه با ۵۰ پرسنل مشغول خدمت به 
زوار است. با توجه به اينكه خسروي فقط چند روز است كه فعال شده 

است تا امروز حدود ۱۰هزار نفر از اين نقطه خارج شده اند. 
   62 گيت در شلمچه و چذابه آماده خدمت

از روزي كه زائران حركت خودش��ان را به س��مت مرزها و كربال آغاز 
كرده اند در استان خوزستان بيش از ۲۶۰ هزار زائر فقط از مرز شلمچه 
خارج ش��ده اند كه در مقايسه با سال گذشته، رش��دي ۴۲۰درصدي 
جمعيت به ثبت رسيده است و البته از مرز چذابه هم نزديك به ۱۰۰ 
هزار نفر خارج شده اند.  در همين رابطه فرمانده نيروي انتظامي استان 
خوزستان با بيان اينكه در شلمچه ۴۶ گيت براي تردد زائران پيش بيني 
شده كه در حال حاضر ۲۴ گيت آن فعال است، به مهر گفته: در صورت 
نياز و افزايش تعداد زائران بر تعداد گيت ها افزوده مي شود، در چذابه نيز 
۲۶ گيت براي تردد زائران پيش بيني شده كه از اين تعداد ۱۶ گيت آن 

فعال است و امكان افزايش گيت ها در اين مرز نيز وجود دارد.«
س��ردار عباس زاده با تأكيد بر اينكه زائران در كمتر از چند ثانيه پس 
از گذر از گيت ها به ع��راق مي روند، ادامه داد: »بي��ش از ۶ هزار نفر از 
نيروهاي انتظامي خوزستان و ساير استان هاي معين و يگان ويژه ناجا 
با همكاري نيروهاي اطالعاتي و امنيتي در طول مسير تردد زائران در 
دو مرز شلمچه و چذابه فعاليت دارند و اين سواي نيروهاي سپاه و بسيج 

است كه با ما همكاري و تعامل بسيار خوبي دارند.« 
وضع شلمچه آنقدر خوب است كه وقتي دو روز پيش وزير كشور عراق 
براي بازديد به اين نقطه مرزي آمده ب��ود، گفت: »روند تردد زائران در 
شلمچه بسيار رضايت بخش است.« ياسين الياسري با بيان اينكه دولت 
عراق امكانات خود را براي تأمين امنيت زائران و برگزاري باشكوه اربعين 
حسيني به كار بسته است، تأكيد كرد: »شرايط و امكانات مناسبي در 
اين گذرگاه مرزي در بخش عراق و ايران براي عبور آسان زائران اربعين 

تدارك ديده شده است.«

صادرات 2 ميليون دالري صنايع دستي از گيالن 
در سال گذشته 2     گيالن
دالر  ميلي�ون 
صنايع دستي از گيالن به خارج از كشور صادر شد. 
ارس��الن زارع اس��تاندار گيالن با بيان اينكه سال 
گذش��ته ۲ ميليون دالر صنايع دس��تي از گيالن 
صادر ش��د، گفت: بيش از ۲۷ هزار نف��ر در حوزه 
صنايع دستي در استان فعاليت دارند.  وي تصريح 
كرد: از اين تعداد هزار و ۷۰۰ نفر از س��ال گذشته 
تاكنون مجوز فعاليت در اين زمينه را دريافت كرده 

و حمايت هاي تسهيالتي و بانكي نيز از آنها صورت گرفته است.  استاندار گيالن با اشاره به اينكه اين استان داراي 
۲ هزار و ۲۰۰ روستا است، افزود: عالوه بر انجام صنايع دستي، روستاييان گيالن به مشاغلي چون دامپروري، 
كشاورزي، زنبورداري و پرورش كرم ابريشم مشغول هستند.  زارع با اشاره به اينكه اين روند از گذشته تاكنون 
ادامه داشته است، بيان كرد: دولت نيز تالش كرده بر اساس برنامه هاي توسعه اشتغال روستايي حمايت هاي 
مختلفي از نظر پرداخت تسهيالت كم بهره در اين زمينه انجام دهد.  به گفته وي، براي تقويت و پايداري اشتغال 

اين افراد بايد مكان هاي مشخص و متمركزي در نظر گرفته شود كه مقرر شد حمايت هاي الزم انجام شود. 

راه اندازي سيستم تشخيص چهره در تبريز
نرم افزار سيستم      آذربايجان شرقي
تشخيص چهره  با 
دقت و سرعت عمل باال براي اولين بار در كشور، 
به وس�يله چند جوان تبريزي س�اخته ش�د. 
جواد رنجبر سرپرست گروه س��اخت نرم افزار 
سيستم تش��خيص چهره گفت:  اين سيستم 
يك راه حل تماماً نرم افزاري اس��ت كه با تمامي 
زيرس��اخت هاي فعلي كش��ور به ويژه ش��بكه 
دوربين هاي نظارتي كه در حال حاضر نصب و 

پيكربندي  شده اند سازگار است.  وي افزود: اين سيستم اولين نرم افزار تشخيص چهره در كشور است كه با 
دقت عمل باال و ضريب خطاي اندك كار مي كند جالب تر اينكه تشخيص و شناسايي افراد تنها كاربرد اين 
محصول نيست و اين سيستم از افزونه هاي مختلفي تشكيل مي شود كه هركدام وظيفه خاصي را به انجام 
مي رسانند. افزونه هاي ديگر همانند تشخيص رفتار، تشخيص اشيا و ردگيري شخص خاص را مي توان با 
اين محصول ادغام كرده و قابليت هاي جديدي را اضافه كرد.  به گفته وي، اين محصول يك راه حل تماماً 
نرم افزاري است كه با تمامي زيرساخت هاي فعلي كشور به ويژه شبكه دوربين هاي نظارتي سازگار است. 

رهاسازي 22 ميليون بچه ماهي در آب هاي خوزستان  
از ابتداي امسال     خوزستان
تاكن�ون بيش از 
22 ميليون قطعه الرو ماهيان بومي و انواع بچه ماهي 
در منابع آبي استان خوزستان رهاسازي شده است. 
كورش ميرزايي معاون آبزي پ��روري اداره كل 
شيالت خوزس��تان با اش��اره به رهاسازي ۲۲ 
ميليون قطعه بچه ماهي در منابع آبي خوزستان 
گفت: هدف از رهاس��ازي بچ��ه ماهيان بومي 
توس��ط اداره كل شيالت خوزس��تان  حفظ و 

بازسازي ذخاير آبزيان در اين استان اس��ت.  وي افزود: ۲۲ ميليون قطعه رها سازي شده، شامل ۱۱ 
ميليون و ۱۰۰ هزار قطعه الرو ماهيان بومي و ۱۱ ميليون و ۲۷۰ هزار قطعه انواع بچه ماهي اس��ت.  
معاون آبزي پروري اداره كل شيالت خوزستان با اشاره به اينكه وقوع سيالب در بهار سال گذشته سبب 
بروز خساراتي نسبتاً سنگين به تأسيسات مراكز تكثير ماهيان گرمابي و بومي و محل تأمين بچه ماهي 
شد، اظهار كرد: آب گرفتگي و قطعي برق ناشي از اين رخداد باعث شد عالوه بر اتالف زمان تكثير، به 

تأسيسات الكترومكانيكال مراكز بازسازي ذخاير آبزيان خساراتي وارد شود. 

زنده رود، گاوخوني را زنده كرد 
از زمان بازگشايي     اصفهان
دريچه هاي سد 
رودشتين تاكنون، بالغ بر 3 ميليون مترمكعب 

آب روانه تاالب گاوخوني شد. 
حسن ساساني معاون بهره برداري شركت آب 
منطقه اي اصفهان با اشاره به رسيدن آب زنده 
رود به »گاوخوني« گفت: زاين��ده رود پس از 
رسيدن به بند شاخ كنار كه آخرين سازه سنگ 
و ساروجي در مسير رودخانه زاينده رود است 
به تاالب گاوخوني رسيد.  وي با بيان اينكه با احياي ۱3۰ كيلومتر مسير خشك رودخانه، آب به تاالب 
گاوخوني واريز شد، افزود: خروجي سد رودشتين تا ساعت ۸ شب ۱۵ مهرماه از ۱۴ مترمكعب ثانيه 
به ۱۱ مترمكعب بر ثانيه و از ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۱۶ مهرماه از ۱۱ به ۸ مترمكعب بر ثانيه كاهش 
يافت.  به گفته معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي، حجم مخزن سد زاينده رود ۴۵۲ 
ميليون مترمكعب اس��ت، ورودي آب به س��د زاينده رود ۱۶ متر مكعب بر ثانيه و خروجي از آن به 

۲۷متر مكعب برثانيه رسيده است.

بيمه 250 هزار هكتار از مراتع گلستان     
2۵۰ هزار هكتار از سطح مراتع      گلستان
استان گلس�تان تحت پوشش 

بيمه حوادث قرار گرفت. 
ابوطالب قزلسفلو مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان گفت: 
با توجه به اهميت بيمه مراتع و زمين هاي كشاورزي در مقابل حوادث 
طبيعي ۲۵۰ هزار هكتار از سطح مراتع استان زير پوشش بيمه قرار 
گرفته است.  وي با اشاره به اهميت بيمه افزود: پرداخت خسارت وارده 
به بيمه گزاران به منظور ترغيب و ترويج دامداران در امر بيمه كردن 
مراتع مورد استفاده خود، از موضوعات با اهميت بحث بيمه مراتع است.  
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان خاطرنشان كرد: همچنين 
به دنبال اين هستيم با همكاري صندوق بيمه، در سال جاري تعدادي از 
طرح هاي مرتعداري استان را در سطح حدود ۶۱۰ هزار هكتار تحت 
پوشش بيمه قرار دهيم.  اميرمحتش��م اميري رئيس صندوق بيمه 
محصوالت كشاورزي گلستان نيز در اين جلسه گفت: اين صندوق 

آمادگي دارد به بهره بردارن اين حوزه خدمات رساني كند. 

پرداخت وام به سيل زدگان خراسان شمالي  
مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي      خراسان شمالي
از ارجاع پرونده ساخت 8۰ درصد 
از منازل سيل زده اين استان براي انعقاد قرارداد به بانك هاي 

عامل خبرداد. 
محمدي مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي با اشاره به فرستادن 
۸۰ درصد پرونده خانه هاي افراد سيل زده به بانك براي گرفتن وام 
ساخت، گفت: اواخر سال گذشته و ابتداي سال جاري بر اثر جاري 
شدن سيل ۶ هزار و ۵۰۰ منزل در اين استان دچار آسيب شدند.  
وي افزود: تا پايان مهر ماه سال جاري بايد بانك ها با صاحبان تمامي 
پرونده هاي فرستاده شده، قرارداد منعقد كنند تا فرد آسيب ديده 
بتواند منزل خود را تخريب و بازسازي كند.  اين مسئول با بيان اينكه 
تعداد قراردادهاي منعقد شده براي ساخت منازل آسيب ديده در 
بانك ها به ۲ هزار و ۲۰۰ فقره رسيده است. ادامه داد: ۸ هزار و 3۰۰ 
نفر در س��امانه مربوطه ثبت نام كرده اند كه بر اساس اولويت و نوع 

آسيب وارد شده به منزل، تسهيالت ارائه مي شود.

خسارت 50 ميلياردي به تأسيسات برق ميناب    
مدير ش�بكه برق ميناب از وارد      هرمزگان
آمدن خسارت ۵۰ ميليارد ريالي 
داد.  خب�ر  شهرس�تان  اي�ن  ب�ه  بارندگ�ي  اث�ر  ب�ر 
كيوان براتي مدير ش��بكه برق شهرس��تان ميناب با بيان اينكه 
بارندگي و وزش باد شديد ۵۰ ميليارد ريال خسارت به تأسيسات 
برق شهرستان ميناب وارد كرده، افزود: همچنين وزش باد شديد 
موجب شكسته شدن ۱۶۰ تير برق ش��د كه از اين شمار، پنجاه 
تير برق متعلق به مزارع پرورش ميگو در دو سايت تياب شمالي و 
جنوبي بود.  به گفته اين مسئول ۱۱۵ مزرعه پرورش ميگو در دو 
سايت تياب شمالي و جنوبي وجود دارد كه در صورت وصل نشدن 
به موقع برق اين مزارع، ۶۰۰ ميليارد تومان خسارت به اين مزارع 
پرورش وارد مي شد.  مدير شبكه برق شهرستان ميناب تصريح 
كرد: با توجه به حس��اس بودن مزارع پرورش ميگو، براي وصل 
سريع تر برق در مزارع، مجبور به درخواست نيرو از شهرستان هاي 

بندرعباس، حاجي آباد، بشاگرد و سيريك شديم. 

 برپايي ۴۷ موكب
 به وسيله كهگيلويه و بويراحمد

 آغاز برنامه هاي ارتقاي سالمت كودكان
 در اردبيل

كهگيلوي�ه و      كهگيلويه و بويراحمد
بويراحمدي ها 
47 موكب با تمامي امكانات در مسير زائران 
ايراني و خارجي اربعين حسيني بر پا مي كنند. 
س��يدفرج اهلل نظرپور مس��ئول كميته اسكان، 
تغذيه و مش��اركت هاي مردمي س��تاد اربعين 
استان كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به تدارك 
و راه اندازي ۴۷ موكب در مسير زائران اربعين 
حسيني گفت: اربعين سال گذشته 3۰ موكب 
داشته ايم، ، اما اين تعداد در سال جاري به ۴۷ 
موكب رسيده است كه تاكنون براي 3۱ موكب 
پروانه موكب داري صادر شده است.  وي با اشاره 
به اينكه ۱۰ موكب از اين تعداد در كشور عراق 
اس��ت به طوري كه پنج موكب در نجف، چهار 
موكب بين نجف و كربال و يك موكب در كربال 
راه اندازي و تدارك ديده ش��ده است، تصريح 
كرد: همچني��ن چهار موكب در مرز ش��لمچه 
برپا مي شود.  مس��ئول كميته اسكان، تغذيه و 
مشاركت هاي مردمي ستاد اربعين كهگيلويه و 
بويراحمد با اشاره به اينكه اين استان در چهار 
راهي بين اس��تان هاي بزرگ منته��ي به مرز 

شلمچه قرار دارد، افزود: به همين دليل ميزبان 
زائران استان هاي شرقي كشور، يزد، اصفهان، 
فارس و بخشي از استان چهارمحال و بختياري 
هستيم.  نظرپور ادامه داد: اين استان عالوه بر 
زائران ايراني ميزبان زائران خارجي از كشورهاي 
پاكستان، هند و افغانستان كه به صوت زميني از 
اين استان عبور مي كنند، نيز است.  اين مسئول 
با بيان اينكه ۱۲۰۰ خ��ادم موكب هاي اربعين 
حسيني استان به زائران خدمات رساني خواهند 
كرد گفت: از اين تعداد برای ۸۰۰ نفر تاكنون 
كارت شناس��ايي صادر ش��ده كه۲۸۰ نفر در 
خارج از كشور به زائران خدمات ارائه مي دهند 
و عالوه بر آن تاكنون ۲۶ دستگاه كاميون حامل 
اقالم مورد نياز موكب هاي اس��تان در كش��ور 
عراق فرستاده ش��ده اس��ت.  به گفته وي ۱۰ 
كميته ستاد اربعين حسيني استان كهگيلويه و 
بويراحمد شامل تبليغات، امنيتي، حمل و نقل، 
اعزام، مستندس��ازي و اطالع رساني، اسكان، 
تغذيه و مشاركت هاي مردمي، كميته ارزيابي 
و نظ��ارت، امداد و نجات، بهداش��ت و درمان و 

زيرساخت تشكيل شده است. 

مديركل بهزيستي     اردبيل
اردبي�ل از اجراي 
طرح هاي ارتقاي سالمت كودكان اين استان با 
انجام برنامه ه�اي پيش�گيرانه در حوزه هاي 

مختلف خبر داد. 
بهزاد ستاري مديركل بهزيستي استان اردبيل 
با اش��اره به آغ��از برنامه هاي ارتقاي س��المت 
كودكان در اردبي��ل گفت: اج��راي طرح هاي 
پيش��گيرانه نظير غربالگري بينايي، ش��نوايي 
و ژنتيك درص��دد افزايش س��المت كودكان 
هس��تيم كه در اين زمينه همه اين برنامه ها با 
موفقيت و مش��اركت خانواده ها به خوبي اجرا 
شده است.  وي با بيان اينكه در سال هاي اخير 
بين ۹۷ تا ۹۹ درصد در بين نوزادان و كودكان 
طرح هاي غربالگري اعم از شنوايي و بينايي اجرا 
شده اس��ت، خاطرنش��ان كرد: كودكان داراي 
مشكل با ارجاع به پزشكان متخصص و همچنين 
دستگاه هاي مربوطه زمينه حمايت از آنها فراهم 
آمده كه در اكثر اين موارد كودكان س��المتي 
خود را بازيافتند.  مديركل بهزيس��تي اس��تان 
اردبيل با بيان اينكه در ح��وزه تربيت و ارتقاي 

ش��ادابي كودكان برنامه ريزي هاي متفاوتي در 
مهدهاي ك��ودك انجام مي ش��ود، افزود: بيش 
از ۴۰۰ مهدكودك روس��تايي و شهري داريم 
كه بيش از ۱۲ هزار ك��ودك در آنها نگهداري 
مي شود.  ستاري تصريح كرد: س��عي داريم تا 
كودكان در يك فضاي پرش��ور و نشاط قوانين 
اجتماعي و تعام��ل و ارتباط بيش��تر با محيط 
اطراف و پيراموني خود را دريابند تا اين عوامل 
در تربيت آنها مؤثر واقع شود.  ستاري ادامه داد: 
در كنار ارتقاي برنامه هاي آموزش��ي س��عي بر 
اين اس��ت تا با همكاري والدين در يك محيط 
آرام و در عين حال جذاب كودكان مهارت هاي 
زندگي را ياد بگيرند كه در اين زمينه مربيان در 
مهدهاي كودك تالش مي كنند آداب معاشرت 
و رفتارهاي شايسته اجتماعي و آموزه هاي ديني 
را به كودكان انتقال دهند.  وي به س��اماندهي 
ك��ودكان كار و خياباني به تع��داد ۲۵۰ نفر در 
استان اشاره كرد و افزود: با ساماندهي اين تعداد 
از كودكان تالش بر اين است تا با تشكيل پرونده 
و جمع آوري اطالعات زمينه كمك و مساعدت 

به اين كودكان به شايستگي فراهم  آيد. 


